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ַמ ֲח ָׁש ָבה ְּת ִחּלָ ה
לֹומכֶ ם? נֶ ֱהנִ ים
ָׁשלֹום יְ לָ ִדיםַ ,מה ְׁש ְ
ַּב ֲחנֻ ּכָ ה? ֲאנַ ְחנּו ְמ ַקּוִ ים ְמאֹד ֶׁשּכֵ ן.
"מ ֵּקץ" ְמ ֻס ָּפר ֶׁש ָה ָא ִחים
ְּב ָפ ָר ַׁשת ִ
יֹוסף ּכַ ֲא ֶׁשר ֵהם ָּבאּו לִ ְקנֹות
ִהּגִ יעּו לְ ֵ
אֹכֶ ל ְּב ִמ ְצ ַריִ םָ .ה ַא ִחים ֹלא זִ יהּו
יֹוסף ֶה ֱא ִׁשים
ֵ
יֹוסףּ .כַ ֲא ֶׁשר
ֵ
ֶאת
אֹותם ֶׁש ֵהם ְמ ַרּגְ לִ ים ,נִ זְ ּכְ רּו ָה ַא ִחים
ָ
ַּב ֶּמה ֶׁש ָעׂשּו לֹו ּכַ ָּמה ָׁשנִ ים לִ ְפנֵ י
כֵ ןּ ,כַ ֲא ֶׁשר ֵהם ָמכְ רּו אֹותֹוַ .עכְ ָׁשיו
ָה ַא ִחים ִה ְצ ָט ֲערּו וְ ִה ְת ָח ְרטּו ַעל ַמה
ּקֹורה
ֶּׁש ֵהם ָעׂשּוֵ .הם ֵה ִבינּו ֶׁש ַּמה ֶּׁש ֶ
לָ ֶהם ַעכְ ָׁשיו ,הּוא עֹנֶ ׁש ַעל ַה ַּמ ֲע ֶׂשה
יֹוסף.
ֶה ָחמּור ֶׁשל ְמכִ ַירת ֵ

ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ַּב ַחּיִ ים ֲאנַ ְחנּו
ִמ ְצ ָט ֲע ִרים ַעל ְּד ָב ִרים ֶׁש ָע ִׂשינּו,
לְ ַא ַחר ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְמגַ ּלִ ים ֶאת
ּתֹוצאֹות ֶׁשּלָ ֶהם .לָ כֵ ן ָא ְמרּו
ַה ָ
ֲחכָ ִמים "סֹוף ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ַמ ְח ָׁש ָבה
עֹוׂשים ַמ ֲע ֶׂשה,
ְּת ִחּלָ ה" – לִ ְפנֵ י ֶׁש ִ
ּכְ ַדאי לַ ֲחׁשֹובַ .ה ַּמ ֲח ָׁש ָבה ַּת ֲעזֹור לָ נּו
"ּבא לָ נּו"
לְ ִהּזָ ֵהר ִמ ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁש ַּמ ָּמׁש ָ
לַ ֲעׂשֹותַ ,אְך ֵהם ֲעלּולִ ים לִ ְהיֹות
טֹוב ֵתנּוּ .כַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו
ֶׁשּלא לְ ָ
חֹוׁש ִבים וְ נִ זְ ֲה ִריםְּ ,בוַ ַּדאי נַ ֲע ֵׂשה
ְ
טֹוביםֶׁ ,שּיִ ְהיּו ּגַ ם
יֹותר ַמ ֲע ִׂשים ִ
ֵ
טֹוב ֵתנּו ְּב ָע ִתיד.
לְ ָ

חנוכה
שמח!
שעת
 2סיפור
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שעת
סיפור
ַה ִּׁשּכֹור
הּודי ְמכֻ ָּבד ָהיָ הִ ,איׁש טֹוב וְ יָ ָׁשר ֵּבן לְ ִמ ְׁש ָּפ ָחה
ַקלְ ָמן  -יְ ִ
טֹובהֲ ,א ָבל ְּתלָ אֹות ַה ַחּיִ ים ָעשֹּו ֶאת ֶׁשּלָ ֶהם .הּוא
ְמיֻ ֶח ֶסת וְ ָ
נִ ְקלַ ע לִ ְק ָׁשיִ יםַ ,מ ְׁש ֵּב ִרים ּכָ לְ ֶׁש ֵהם זִ ְעזְ עּו ֶאת ַחּיָ יו ,וְ הּוא
ּכֹוסית
נָ ַתן ֶאת ֵעינֹו ַּב ִּט ָּפה ַה ָּמ ָרהְּ .ת ִחּלָ ה ָהיְ ָתה זֹו ֲחצִ י ִ
ּומ ַעט ָּב ֶע ֶרבַ ,רק ִּב ְׁש ִביל
כֹוסית ָׁשםְ ,מ ַעט ַּבּב ֶֹקר ְ
ּפֹה וְ ִ
יח ֶאת ַה ְּד ָאגֹות ,לְ ַה ְרּגִ ַיע
לְ ָה ִפיג ֶאת ַה ְּמ ִרירּות ,לְ ַה ְׁשּכִ ַ
ּכֹוסּיֹות ֶׁש ֵהן ִמ ְת ַמּלְ אֹות
ֶאת ַה ִּדּכָ אֹוןֲ .א ָבל ּכְ ַד ְרּכָ ם ֶׁשל ִ
ּומה ֶּׁש ִה ְס ִּפיק ֶא ְתמֹול ּכְ ָבר ֹלא ַמ ְס ִּפיק ַהּיֹום,
וְ הֹולְ כֹותַ ,
ּומה ֶּׁש ִה ְרּגִ ַיע ֶא ֶמׁש ֹלא ְּב ֶה ְחלֵ ט עֹוזֵ ר ַעכְ ָׁשו ,וְ ָה ִאיׁש
ַ
יסט -
לִ ְמגִ ּנַ ת לִ ָּבם ֶׁשל ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ָה ַפְך לְ ַאלְ ּכֹוהֹולִ ְ
יֹותר.
ִׁשּכֹור ַּב ָּׂש ָפה ָה ַע ִּת ָיקה ֵ
רּוע ִמ ֶּמּנָ הַ .מ ֲע ִב ָירה ִהיא
נֹור ָאהֵ ,אין ּגָ ַ
ַה ִּׁשכְ רּות ִהיא ָ
ּומ ַבלְ ֶּבלֶ ת
ֶאת ָה ָא ָדם ַעל ַּד ְעּתֹוְ ,מ ַׁש ֶּב ֶׁשת ֶאת ַה ֵּׂשכֶ ל ְ
סֹוח ֶפת ֶאת ָה ָא ָדם
לֹוק ַחת ֶאת ַה ְּׁש ִפּיּות וְ ֶ
ֶאת ַה ַּד ַעתַ ,
לִ ְמחֹוזֹות ֶׁשֹּלא ָהיָ ה רֹוצֶ ה לִ ְהיֹות ָּב ֶהם ִּב ְׁש ַעת ִּפ ְקחּותֹו.
הּודי ָחכָ ם ְּב ַמהּותֹוֵ ,ה ִבין יָ ֶפה ֶאת ַה ַּמּצָ ב
ָה ִאיׁש ֶׁש ָהיָ ה יְ ִ
יבצְ יָ ה לְ ַׁשּנֹות
מֹוט ַ
רּוע ֶׁשּבֹו הּוא ָׁשרּויָ .היְ ָתה לֹו ֲא ִפּלּו ִ
ַהּגָ ַ

ֶאת ַה ַּמּצָ ב ַהּנָ תּון ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּפר ,הּוא ָהיָ ה מּוכָ ן לְ ֵה ָענֹות
יהם ֶׁשל ְּבנֵ י ִמ ְׁש ָּפ ָחה וִ ִיד ִידים ּכְ ֵדי לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת
צֹות ֶ
לַ ֲע ֵ
חֹורּנִ יתֲ .א ָבל הּוא ּכְ ָבר ָהיָ ה ָמכּור ,הּוא ָהיָ ה
ַהּגַ לְ ּגַ ל ֲא ַ
יאה ִמ ָּׁשם
קּוע ַּב ִּט ָּפה ַה ָּמ ָרה ַעד לְ ע ֶֹמק ַהּגָ רֹוןַ ,עד ֶׁש ַהיְ צִ ָ
ָׁש ַ
נִ ְר ֲא ָתה לֹו ִּבלְ ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרית.
ֲא ָבל ִּב ְׁש ַעת ַמ ְׁש ֵּברֵּ ,בין ִּפ ְקחּות לְ ִׁשכְ רּות ,הּוא ִק ֵּבל ַעל
רּורהַ ,מ ֶּׁשהּו ַּב ֶּד ֶרְך ֶאל
ּוב ָ
ַעצְ מֹו ַה ְחלָ ָטה ַא ַחת ֲחזָ ָקה ְ
ַהּגְ ִמילָ ה .לִ ְׁשּתֹות ּכֵ ןֲ ,א ָבל ֹלא לְ ַבדַ .אף ַּפ ַעם ֲאנִ י ֹלא
ּכֹוסית לְ ַבדּ ,כָ ְך ֶה ְחלִ יט ְּב ֶעזְ ַרת לַ ַחץ ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי,
ֶא ְׁש ֶּתה ִ
וְ הּוא ֶּב ֱא ֶמת ִּתכְ נֵ ן וְ ִה ְת ַחּיֵ ב לַ ֲעמֹד ְּב ַה ְחלָ ָטתֹו ְּבכָ ל ְמ ִחיר,
ַה ַה ְחלָ ָטה נִ כְ ְּת ָבה ַעל ַּדף ,וְ הּוא ָח ַתם ַעל ּכָ ְךֵ :מ ַהּיֹום
כֹוסית
רּותאִ ,אם ֶא ְמצָ א לִ י ֻׁש ָּתף לְ ִ
ֶא ְׁש ֶּתה ַרק ְּב ַח ְב ָ
ֶא ְׁש ֶּתה ,וָ ֹלאַ ,אּזִ יר ֶאת ִּפי ִמן ַהּכֹוס.
מּורה ָהיְ ָתה לִ ְהיֹות צַ ַעד
ַה ְחלָ ָטה זֹוַ ,על ִּפי ֲעצַ ת יְ ִד ָידיוֲ ,א ָ
עּותי ַּב ֶּד ֶרְך ֶאל ַהּגְ ִמילָ הֵ .הם ֶה ֱא ִמינּו ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְּבכָ ְך
ַמ ְׁש ָמ ִ
עּותית ֶאת צְ ִריכַ ת ָה ַאלְ ּכֹוהֹולַ ,א ֲח ֵרי
ּכְ ֵדי לְ ַה ְפ ִחית ַמ ְׁש ָמ ִ
ּכֹוסית' ,וְ כָ ְך
'אלְ ּכֹוהֹול' ֵמ ֲא ֶׁשר ָ'ח ֵבר ִ
יֹותר לִ ְמצֹא ַ
ַהּכֹל ַקל ֵ
ּומ ֵּמילָ א יִ גְ ַּבר ּגַ ם ָה ָרצֹון לִ גְ ִמילָ ה
ְׁשעֹות ַה ִּפ ְקחּות יַ ֲעלּוִ ,
ּולְ ִה ְתנַ ּזְ רּות ֻמ ְחלֶ ֶטת.
ְּב ָב ְקרֹו ֶׁשל יֹום ִמּיָ ד לְ ַא ַחר ַה ְּת ִפּלָ ה ּכְ ֶׁש ָחזַ ר ַה ַּביְ ָתה נִ ּגַ ׁש
יסי לַ ֲארֹון ַה ַּמ ְׁש ָקאֹות ,יָ דֹו ּכִ ְמ ַעט
ְּב ִאינְ ְס ִטינְ ְקט ְּב ִס ִ
ָא ֲחזָ ה ַּב ַּב ְקּבּוקֶ ,אּלָ א ֶׁש ָאז נִ זְ ּכַ רֹ ...לא לְ ַבדַ ,רק ְּביַ ַחד...
ּכֹוסית
יׁשהּו ֶׁשּיִ ְרצֶ ה לְ ָה ִרים ִ
נּו ,טֹוב ...נַ ְמ ִּתין ,אּולַ י יִ זְ ַּד ֵּמן ִמ ֶ
יׁשיָּ ...פ ַתח ֶאת ַה ֶּדלֶ תִ ,ה ְתיַ ֵּׁשב ַעל ַסף
לִ כְ בֹוד יֹום ְׁשלִ ִ
ַה ִּמ ְפ ָּתן וְ ִה ְמ ִּתין.
> > >
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וְ ַדוְ ָקא ַהּיֹום ִאיׁש ֹלא ָע ַברִ ,איׁש ִמ ֵּבין ַמּכָ ָריו ֶׁשּיָ ְדעּו
ימה ֲהגּונָ ה ֹלא ָחלַ ף ָּב ְרחֹובּ ,כְ ִאּלּו ִה ִּטילּו
לִ לְ ּגֹם לְ ִע ִּתים לְ גִ ָ
ָעלָ יו ֵח ֶרם...
רֹופ ִפים
ָׁש ָעה ָחלְ ָפה ,וַ ֲעצַ ָּביו ֶׁש ָהיּו ּגַ ם ּכָ ְך ְרפּויִ יםֵ ,ה ֵחּלּו ִמ ְת ְ
יתי צָ ִריְך לְ ַק ֵּבל ַעל
יֹותר' .לָ ָּמה'ָ ,א ַמר לְ ַעצְ מֹו' ,לָ ָּמה ָהיִ ִ
עֹוד ֵ
ַעצְ ִמי ַה ְחלָ ָטה ָק ָׁשה ּכָ ל ּכָ ְך ,לָ ָּמה?!?!'
ֲא ָבל ַה ְחלָ ָטה ִהיא ַה ְחלָ ָטה ,וְ ָת ִמיד יָ ַדע ֶׁש ַה ְחלָ טֹות ֹלא
ְמ ֵפ ִריםּ ,גַ ם ִאם ֵהן ָקׁשֹות ִּב ְמיֻ ָחד ,וְ הּוא ִה ְמ ִׁשיְך לְ ַה ְמ ִּתין.
עֹוב ִרים וְ לַ ָּׁש ִביםֲ ,א ִפּלּו
הּוא ֶה ְחלִ יט ְּבלֵ ית ְּב ֵר ָרה לִ ְפנֹות לָ ְ
אֹותםָ ,מה ּכְ ָבר יָ כֹול לִ ְהיֹות ...יַ ּצִ ַיע
ָ
ֶׁשהּוא ֹלא ַמּכִ יר
רּותאַ ...אְך
'מ ְׁש ֶקה'ָ ,ה ִע ָּקר ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ַח ְב ָ
יהּודי ְקצָ ת ַ
לִ ִ
ֵהם ֵס ְרבּוִ ,איׁש ֹלא ִה ְסּכִ ים לְ ִהצְ ָט ֵרף ֵאלָ יוּ ,כֻ ּלָ ם ָּדחּו ֶאת
ַּב ָּק ָׁשתֹו ְּבנִ ּמּוס.
חּוׁשת ַהּי ֶֹבׁש ֶׁש ִּבגְ רֹונֹו ִט ְּפ ָסה
לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ְּׁש ָע ַתיִ ם ָחלְ פּוְּ ,ת ַ
עֹושֹה ָׁשם ַׁשּמֹותְּ .ב ִמין ֶה ְחלֶ ִטּיּות
ָ
ֶאל מֹחֹו וְ ֵה ֵחּלָ ה
ּמֹוׁשבֹו ַעל ִמ ְפ ַּתן ַה ַּביִ ת ,נִ ּגַ ׁש ֶאל ֲארֹון
רֹומם ִמ ָ
ִה ְת ֵ
ַה ַּמ ְׁש ָקאֹות ,הֹוצִ יא ֶאת ַה ַּב ְקּבּוק ִּב ְתנּועֹות נִ ְמ ָרצֹות
וְ ִהּנִ יחֹו ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן' ,נּוֲ ,ה ֵרי ַרק לְ ָהכִ ין ֶאת ַה ַּמ ְׁש ֶקה ֻמ ָּתר
לִ יָ .חלִ ילָ ה ֲאנִ י ֹלא ֵמ ֵפר ֶאת ַה ַה ְחלָ ָטהֹ ,לא ֶא ְׁש ֶּתה לְ ַבד,
ַרק ֶאת ַה ַּב ְקּבּוק ֲאנִ י ֵמכִ ין'...
ּכֹוסּיֹות
ִ
ַּדּקֹות ָחלְ פּו ,וְ ֶאל ַה ַּב ְקּבּוק ִהצְ ָט ְרפּו ְׁש ֵּתי
'נּו ּגַ ם זֶ ה ֻמ ָּתרַ ,רק לְ ָהכִ יןֶׁ ...ש ַהּכֹל יִ ְהיֶ ה מּוכָ ן
רּותא יָ בֹוא'...
ּכְ ֶׁש ַה ַח ְב ָ
וְ ׁשּוב יָ ַׁשב וְ ִה ְמ ִּתין לְ יַ ד ַה ַּב ְקּבּוק וְ ַהּכֹוסֹותַ ,מ ְמ ִּתין ְּבכִ לְ יֹון
ּסּורי
יׁשהּו ֶׁשּיִ צְ ָט ֵרף ֵאלָ יו ֶׁשּיִ גְ ַאל אֹותֹו ִמּיִ ֵ
ֵעינַ יִ ם לְ ִמ ֶ

ּומזַ ְמזֶ ֶמת:
ּובינְ ַתיִ ם עֹולָ ה ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה ְ
ַהּגָ רֹון ַהּיָ ֵבׁשֵ ...
ּכֹוסּיֹות ֶא ְפ ָׁשר ,וְ כִ י לָ ָּמה
ֲ'ה ֵרי לִ ְמזֹג ֶאת ַה ַּמ ְׁש ֶקה לְ תֹוְך ַה ִ
ׁשֹותה לְ ַבדַ ,רק ֶׁשּיִ ְהיֶ ה מּוכָ ן ּכְ ֶׁשּיָ בֹוא
ֶ
ֹלאֲ ,ה ֵרי ֵאינֶ ּנִ י
יׁשהּו וְ יִ צְ ָט ֵרף.'...
ִמ ֶ
ּכֹוסּיֹות נִ ְמזְ גּו ,וְ ֵריחֹו ֶה ָע ִדין ֶׁשל ַה ַּמ ְׁש ֶקה ֵה ֵחל ַמּכֶ ה
ַה ִ
ְּב ַאּפֹוֵ ,א ֵדי ָה ַאלְ ּכֹוהֹול ָעשֹּו ֶאת ֶׁשּלָ ֶהם ,וְ הּוא ָחׁש ֶׁש ֵאינֹו
ְמ ֻסּגָ ל לְ ַה ֲחזִ יק עֹוד ַמ ֲע ָמד ,הּוא ָחׁש ַעל ְּב ָשֹרֹו ֶאת
יתּותא'ַ .רגְ לָ יו נָ עּו
רּותא אֹו ִמ ָ
ַמ ְׁש ָמעּות ַה ִּבּטּוי 'אֹו ַח ְב ָ
ְּב ַעצְ ָּבנּותִּ ,ב ְרּכָ יו ָר ְטטּו ,נְ ִח ֵירי ַאּפֹו ִה ְת ַר ֲחבּו וְ ִה ְתּכַ ּוְ צּו
ּוס ַח ְרח ֶֹרת ַקּלָ ה ֵה ֵחּלָ ה ִמ ְת ַּפ ֶּׁש ֶטת ְּבמֹחֹו' .אֹוי
ִּב ְמ ִהירּותְ ,
ָמה יִ ְהיֶ הָ ,מה יִ ְהיֶ ה?!?!' נֶ ֱאנַ ח ְּבקֹול.
ּופ ְתאֹם...
ִ
ּכֹוסית וְ ֵה ֵחל מֹוצֵ ץ ֵמ ַה ַּמ ְׁש ֶקה.
זְ בּוב ָק ָטן ִט ֵּפס ַעל ְקצֵ ה ַה ִ
ִ'הּנֵ ה יֵ ׁש ְׁשנַ יִ ם!'
הּור ָקה ֶאל ַהּגָ רֹון,
כֹוסית ְׁשנִ ּיָ ה ּכְ ָבר ְ
ְׁשנִ ּיָ ה ֹלא ָחלְ ָפה וְ ִ
לְ ַחּיִ ים לְ ַחּיִ ים לְ ַחּיִ ים ...לְ ַחּיִ ים לִ י ּולְ ַחּיִ ים לַ ּזְ בּובָּ ,ברּוְך
יתי צָ ִריְך לְ ָה ֵפר ֶאת ַה ַה ְב ָט ָחה...
ַה ֵּׁשם ֶׁשּיֵ ׁש ְׁשנַ יִ םֹ .לא ָהיִ ִ
ּבּוקים
לֹוׁשה ַּב ְק ִ
וְ ׁשּוב ָמצָ א ֶאת ַעצְ מֹו ִׁשּכֹור ּכְ לֹוט ּכִ ֶׁש ְּׁש ָ
ֵר ִיקים ּוזְ בּוב ִמ ְתּגֹולְ לִ ים ְס ִביבֹו.
וְ כָ ל זֶ ה לָ ָּמה?
יֹותר ִמ ַּדיַ .הּגְ בּולֹות ִה ַּט ְׁש ְטׁשּוַ ,ה ְּמ ִחּצֹות
ּכִ י הּוא ִה ְת ָק ֵרב ֵ
נָ ְפלּוַ ,ה ֵח ְטא ָהיָ ה ָקרֹוב ּכָ ל ּכָ ְך ,וְ ָאז ָּב ָאה ַהּנְ ִפילָ ה.

הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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מוסרהשכל
כל דבר  -במידה
"הי מוישי ,יש סופגניות!" ,פנה רמי למוישי אחיו.
"לא ,רמי ,כבר אכלתי שתיים הבוקר" ,ענה מוישי.
"אז מה? גם אני אכלתי שתיים הבוקר ,ושלוש
אתמול .זה טעים ,בוא נאכל עוד!"
"רמי ,זה לא בריא לאכול כל כך הרבה סופגניות".
"טוב ,אז יותר אל תאכל סופגניות אף פעם!"
"רמי ,זו לא צורת התנהגות נכונה" ,פנה אבא
לרמי כששמע את דבריו.
"למה לא צורת התנהגות נכונה? אם זה לא בריא,
זה לא בריא!" ,טען רמי בלהט.
אבא ביקש מרמי שישב לידו ,והסביר לו בנחת
את כוונתו.
"שמע ,רמי .בחיים ישנם דברים שהם ממש
מסוכנים לנו ,וישנם דברים שהם ממש בריאים
וטובים .לדוגמה :בוודאי שאכילת רעל היא דבר
מסוכן לחלוטין .ומאידך ,אכילת ירקות מומלצת
מאוד ,כמעט בכל מצב .אבל רוב הדברים בחיים
הם אינם 'שחור-לבן' .עליהם אנחנו אומרים 'כל
דבר – במידה'".

"אני לא מבין" ,טען שוב רמי" .האם סופגניות הן
בריאות לאכילה או לא?"
"אמנם סופגניות אינן מאוד בריאות ,אך הן אינן
רעל .ולכן ,כמנהג ישראל לאכול מאכלי חלב
ומאכלים המטוגנים בשמן ,רבים אוכלים גם
סופגניות .אפשר גם להכין סופגניות מחומרים
בריאים .אבל העיקר הוא שכל דבר – במידה.
אוכלים מעט ,ומתאפקים שלא להגזים".
"אבא ,אני מבין את מה שאתה אומר" ,אמר רמי.
"אבל נראה לי שזה קשה! אם כבר אוכלים ,תמיד
רוצים עוד ועוד .לפעמים עדיף כבר לא לאכול
בכלל!"
"נכון ,רמי .לא אמרתי שזה קל .העבודה על
המידות היא לא דבר קל .וזה נכון בכל נושא.
לפעמים קל יותר להתנזר ולברוח מהתמודדות,
אבל לא זה מה שמוטל עלינו .מוטל עלינו לקחת
מה שטוב ולהתרחק ממה שרע ,לבחור בדברים
הנכונים ובאיזון המתאים .כאשר נעשה זאת,
נראה שהחיים שלנו בנויים בצורה הרבה יותר
בריאה ומאוזנת ,ונוחים לנו ולסביבה".
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא?
רות השמנות עמדו על שפת היאור.
 .1שמונה הפ
של פרעה מוזכר בפרשת השבוע.
 .2שר המשקים
וסף לחלומות ,לא שכנע את פרעה.
 .3הפתרון של י
לאשתו של יוסף קראו צפנת פענח.
.4
 .5אפרים היה הבן השני של יוסף.
וסף האשים את אחיו שהם מרגלים.
 .6י
הסכים מיד שבנימין יירד מצריימה.
 .7יעקב
 .8הגביע נמצא בשקו של בנימין.

חידת חדגא:

כתב חידה" :בפרשתנו העשרה הואשמו ,אך בעתיד שנים עשר היו!"
חידת פולקע:

"הביאו את התפילה בצהריים"
כתב חידהֵ :

meirkids.co.il
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שבע הפרות

רק  2פרות באמת שוות.
תוכלו לגלות אותן?

meirkids.co.il
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נעמה ,בני ,טליה ,יונתן וחיימק'ה הם חמישה אחים חמודים במשפחת לוי.
מדי שבת אחרי הצהריים נעמה הגדולה מושיבה את כולם סביב השולחן ,והם מדברים על נושא
מעניין בפרשת השבוע .הצטרפו אליהם!

טליה

קֹור ִאים.
בּוע ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
ֶּבנִ יָׁ :ש ַמ ְע ִּתי ַר ְעיֹון יָ ֶפה ֶׁש ְּמ ַק ֵּׁשר ֵּבין ֲחנֻ ָּכה לְ ָפ ָר ִׁשּיֹות ַה ָּׁש ַ
מֹוע!
נַ ֲע ָמה :נִ ְׂש ַמח לִ ְׁש ַ
ֶּבנִ יֶ :ר ֶמזֶ :זה ָקׁשּור לַ ְּס ִביבֹון!
בּוע?
ַטלְ יָ הְ :ס ִביבֹון?! ֵאיפֹה יֵ ׁש ְס ִביבֹון ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ֶּבנִ יָ :ח ָח ָחֹ ,לא ָא ַמ ְר ִּתי ֶׁשּיֵ ׁש ְס ִביבֹון ַּב ָּפ ָר ָׁשהֲ .א ָבל ֶזה ְק ָצת ִמ ְת ַק ֵּׁשר.
ּבּובים ֶׁשל ַה ְּס ִביבֹון.
נַ ֲע ָמהֲ :אנִ י ְמ ַׁש ֶע ֶרת ֶׁש ֶּזה ָקׁשּור לַ ִּס ִ
ֶּבנִ י :נָ כֹוןָ .אז ֲאנִ י ַא ְס ִּבירָׁ :ש ַמ ְע ִּתי ֶׁשּיֵ ׁש ֶׁש ַּמ ְס ִּב ִירים ֶאת ַה ִּמנְ ָהג לְ ַׂש ֵחק ִּב ְס ִביבֹונִ ים
סֹוב ֶבת ַהּיַ ד ִמלְ ָמ ְעלָ הֶ .זה ְמ ַר ֵּמז ַעל ָּכְך ֶׁש ַּב ֲחנֻ ָּכה
ַּב ֲחנֻ ָּכה ְּב ָכְך ֶׁש ֵאת ַה ְּס ִביבֹון ְמ ֶ
ּסֹובב ִמלְ ָמ ְעלָ ה ֶאת ַה ְּד ָב ִרים.
נַ ֲעׂש ֹּו לָ נּו נִ ִּסים ַעל יְ ֵדי ה' ֶׁש ֵ
סֹובב?
סֹובב? ֶאת ַמה ה' ֵ
ַטלְ יָ הַ :מה ַה ַּכּוָ נָ ה ֵ
ּגֹורם לַ ִּסּבֹות
סֹובב ֶאת ַה ְּד ָב ִריםַ ,ה ַּכּוָ נָ ה ִהיא ֶׁשהּוא ֵ
אֹומ ִרים ֶׁשה' ְמ ֵ
נַ ֲע ָמהְּ :כ ֶׁש ְ
ּגֹורם ֶׁשל ַה ִּסּבֹות ָה ֵאּלּו ,לְ ִפי
ֶׁשּלָ ֶהםָּ .כל ָּד ָבר נִ גְ ַרם ִּבגְ לַ ל ָּד ָבר ַא ֵחר ,וְ ה' הּוא ֵ
סֹובב ֶאת ַה ְּד ָב ִרים.
ְרצֹונֹוֶ .זה נִ ְק ָרא ֶׁשה' הּוא ְמ ֵ
אֹומ ֶרת ֶׁשה' ּגָ ַרם לְ ָכְך ֶׁש ַּב ֲחנֻ ָּכה יִ ְהיּו נִ ִּסים וְ נִ ְפלָ אֹות.
ַטלְ יָ הֵ :ה ַבנְ ִּתי .זֹאת ֶ
בּוע
יצד ֶזה ָקׁשּור לַ ָּפ ָר ָׁשהּ :גַ ם ָּפ ָר ִׁשּיֹות ַה ָּׁש ַ
ֶּבנִ י :נָ כֹון ְמאֹוד .וְ ַע ְכ ָׁשו ַא ְס ִּביר ֵּכ ַ
יֹוסף וְ ַעל ָּכְך ֶׁש ָה ָא ִחים יָ ְרדּו לִ ְקנֹות א ֶֹכל ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָכל
ֶׁש ְּמ ַד ְּברֹות ַעל ְמ ִכ ַירת ֵ
אֹותםִּ .כי ה'
ּסֹובב ָ
ַמה ֶּׁשּנִ גְ ַרם ִמ ֶּזה – ָּכל ֶזה ְּב ֶע ֶצם ְּד ָב ִרים ֶׁשּנִ גְ ְרמּו ִּב ְרצֹון ה' ֶׁש ֵ
יֹוסף.
ִּת ְכנֵ ן ֶׁש ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל יֵ ֵרד לְ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ֶזה נַ ֲע ָׂשה ַעל יְ ֵדי ָּכל ַה ִּסּפּור ֶׁשל ְמ ִכ ַירת ֵ
סֹובב
רֹואים ֵאיְך ה' ְמ ֵ
בּוע ֲאנַ ְחנּו ִ
נַ ֲע ָמה :יָ ֶפה ְמאֹד! ּגַ ם ַּב ֲחנֻ ָּכה וְ גַ ם ְּב ָפ ָר ִׁשּיֹות ַה ָּׁש ַ
סֹובב ּגַ ם לָ נּו ֶׁשּיִ ְקרּו לָ נּו ְּד ָב ִרים
ֶאת ַה ְּד ָב ִריםְּ ,כ ֵדי לַ ֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹונֹו .נְ ַקּוֶ ה ֶׁשה' יְ ֵ
טֹובים ָּת ִמיד.
ִ

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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